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Forskning visar, enligt Bertil Sundin (2011), att estetiska lärprocesser i undervisningen 

avtar längre upp i skolåren. Pramling Samuelsson m.fl. (2008) poängterar emellertid att 

de estetiska lärprocesserna har stor betydelse för en varierad undervisning som gynnar 

alla elever kunskapsmässigt. Estetiska lärprocesser i undervisningen avtar under 

skolåren och vi har i föreliggande studie därför valt att fördjupa kunskaperna kring 

elevers förhållningssätt till, och erfarenheter av, estetiska lärprocesser i undervisningen. 

Kring detta har vi valt att intervjua elever från två skolor från en större stad i 

Mälardalen. Våra två forskningsfrågor är:  

1. Hur förhåller sig elever till estetiska lärprocesser i undervisningen? Vilka 

erfarenheter av estetiska lärprocesser bär de med sig? 

2. I vilken utsträckning upplever eleverna att estetiska lärprocesser återspeglas i 

undervisningen? 

Vårt resultat visar att eleverna är förhållandevis positivt inställda till de estetiska 

lärprocesserna dans, musik, bild och drama. Majoriteten ville ha mer av de estetiska 

lärprocesserna integrerade i ämnesundervisningen medan ett fåtal var nöjda med den 

upplevda mängden. Slutligen kom vi fram till att det går att dra kopplingar mellan 

tidigare forskning och vårt resultat, estetiska lärprocesser kan och bör ta större plats i 

skolan genom att integreras mer i en ämnesövergripande undervisning.   

_______________________________________________________

Nyckelord: Estetiska lärprocesser, bild, dans, musik, drama, lärprocesser, 

estetik.  
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1 Inledning      

De starkaste minnena från vår tid i grundskolan är de stunder vi fick vara kreativa och 

använda vår kropp för att tillägna oss kunskap. Leken och skapandet har också varit en viktig 

del för oss i undervisningen som blivande lärare. Vi upplever att de estetiska lärprocesserna 

har gjort oss mer engagerade och motiverade vilket i sin tur lett till ett mer lustfyllt lärande.  

     Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi uppmärksammat att det förekommer 

relativt mycket estetisk verksamhet i förskolan men att den minskar successivt under skolåren. 

I förskolan har den estetiska verksamheten ofta ett syfte och integreras övergripande i den 

pedagogiska verksamheten. I skolan upplever vi att pedagogiska arbetssätt som tar avstamp i 

pedagogiska lärprocesser minskar och blir mer teoretiska.  

I regeringens proposition Bäst i klassen – en ny lärarutbildning lyfts vikten av att blivande 

lärare har kunskaper inom de praktiska och estetiska ämnena. Regeringen anser att praktiska 

och estetiska ämnen inte ska åtskiljas från resterande ämnen (Regeringens proposition, 

2009/10:89). 

  Forskning och utvärderingar visar enligt Bertil Sundin (ur Persson & 

Riddersporre, 2011) att integreringen av estetiska lärprocesser i undervisningen i skolan 

varierar mellan lärare och att det avtar längre upp i skolåren. Skolinspektionen (2011) har 

gjort en granskning av hur musikundervisningen genomförs på olika grundskolor. De visar att 

det sällan förekommer ämnesövergripande arbete i skolan när det gäller musikämnet. 

Musiklärare utför ofta sitt arbete enskilt och diskuterar sällan elevers estetiska lärprocesser 

med kollegor som undervisar i andra ämnen. Skolinspektionen föreslår att lärare kan tillämpa 

musik i undervisningen mer än vad de gör idag. Burman (2014) anser att bristen på 

ämnesöverskridande estetik inte enbart gäller ämnet musik, utan också andra estetiska 

lärprocesser som dans, drama och bild. De estetiska lärprocesserna kan å ena sidan ses som 

egna ämnen i sig och å andra sidan ses och användas som verktyg för lärande. Dagens lärare 

behöver i större utsträckning utveckla sin kompetens om estetiska lärprocesser och integrera 

det i undervisningen. Det krävs mer samarbete lärare emellan för att estetiska lärprocesser ska 

ta mer plats i undervisningen på ett övergripande sätt. Alla lärare på skolan, oavsett 

ämnesområde, behöver ha kunskap om hur estetiska lärprocesser kan sammankopplas till 

kursplaner för att sedan integreras i undervisningen (Aulin-Gråhamn och Thavenius, 2003). 

Pramling-Samuelsson m.fl. (2008)  poängterar att de estetiska lärprocesserna har en 
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betydande roll för att skapa en varierad undervisning som gynnar alla elever. För att få en bild 

av hur elever tillägnar sig kunskap i förhållande till estetiska lärprocesser anser vi att det är 

viktigt att utgå från elevernas synpunkter och önskemål kring upplägg av undervisningen. 

Avsikten med föreliggande studie är därför att ta reda på elevernas förhållningssätt till och 

erfarenheter av tillämpningen av estetik i undervisningen. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor      

I läroplanen, Lgr 11, står att skolgången bland annat ska syfta till ”att främja alla elevers 

utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.” (Skolverket, 2011:7). Estetiska 

lärprocesser har en betydande roll i människors lärande. Vi ser på estetiska lärprocesser som 

ett verktyg för att uppnå kunskap inom undervisningen i skolan, detta diskuterar vi i 

bakgrunden nedan. Lindgren (2006) lyfter vikten av att tillämpa en varierad undervisning för 

att nå ut till flera elever, särskilt till dem som har svårigheter i de så kallade teoretiska 

ämnena. Alla elever lär sig på olika sätt och därför är estetiska lärprocesser ett bra verktyg för 

att få en så varierad undervisning som möjligt. Syftet med föreliggande studie är att fördjupa 

kunskaperna om vad elever har för erfarenheter av estetiska lärprocesser i undervisningen. För 

att uppnå syftet kommer vi att ge svar på följande forskningsfrågor: 

1. Hur förhåller sig elever till estetiska lärprocesser i undervisningen? Vilka erfarenheter 

av estetiska lärprocesser bär de med sig? 

2. I vilken utsträckning upplever eleverna att estetiska lärprocesser återspeglas i 

undervisningen? 

2 Bakgrund     

Vi kommer i följande avsnitt först och främst lyfta och tydliggöra vår uppfattning om de fyra 

ämnen vi anser begreppet estetiska lärprocesser innefattar. Sedan följer ett mer djupgående 

avsnitt om begreppet estetiska lärprocesser där vi väljer ut en definition av begreppet att 

förhålla oss till. Efter detta lyfter vi studier, tidigare forskning och också teoretiska 

utgångspunkter.  

2.1 Begreppsorientering       

Bild: När vi talar om bild syftar vi på ämnet bild i skolan som omfattar teckning, målning, 

skulptering, fotografering och skapande i alla dess former. Bildspråket är ett språk människan 
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kan använda för att uttrycka idéer, känslor och tankar. Det är därför en betydelsefull del i 

elevernas identitets- och kulturskapande (Liberg, 2007). I Lgr11 står det att eleverna genom 

undervisningen i ämnet bild ska ”få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, 

arkitektur och miljöer ingår.” (Skolverket, 2011:20).  

 

Musik: Musik innebär för oss bland annat rytm, rim, ramsor, puls, tempo, text och melodi, 

musiken ger eleverna möjlighet att exempelvis tillägna sig språkkunskaper (Liberg, 2007). I 

ämnet musik ska eleverna genom undervisningen ”ges möjlighet att utveckla kunskap att 

använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i 

olika musikaliska former och sammanhang.” (Skolverket, 2011:141)  

 

Dans: Dansen innebär för oss bland annat rörelse, koordinationer, takt och förflyttningar i 

olika flöden. Med hjälp av dansen tränas elevers förmåga att samtala, gestalta och 

experimentera med kroppsrörelser. Känslor och stämningar kommer också till uttryck genom 

dansen (Liberg, 2007). I Lgr11 finns inte dansen med som ett eget ämne men under centrala 

innehållet i idrott står det bland annat att eleverna ska öva på danser och rörelser till musik 

(Skolverket, 2011). 

 

Drama: Drama är precis som de ovanstående begreppen väldigt brett. Några komponenter vi 

anser utgör begreppet är teater, dockteater, lekar, improvisation och storyline. Om leken 

skriver Peter Gärdenfors (2010) att rollekar tränar barn att använda nya språk samt att 

förhandla om roller och utbyta kunskap med varandra. De skapar mening. Inte heller drama 

står med som ett eget ämne i Lgr11 men under skolans värdegrund och uppdrag står det att 

”Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i 

skolans verksamhet” (Skolverket, 2011:10).  
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2.1.1 Fördjupad begreppsorientering: estetiska lärprocesser   

    
Burman (2014) beskriver att estetiska lärprocesser handlar om det lärande som gestaltas i eget 

skapande och handlar vanligtvis om att använda sig av praktiska aktiviteter i den pedagogiska 

verksamheten som till exempel bild, musik, dans eller drama. Detta är ett begrepp som 

upprepas vid flera tillfällen under studien, och som därför kräver fördjupad utredning. 

Begreppet estetiska lärprocesser definieras emellertid på många olika sätt. Vi 

kommer här att redogöra för några för att sedan välja att utgå från en definition. Els-Mari 

Törnquist (i Persson & Riddersporre, 2011) skriver att: ”Begreppet estetiska lärprocesser gör 

anspråk på att fånga estetiska uttrycksformer och uttryckssätt som till sin natur är 

gränsöverskridande, och på det sättet exemplifiera gestaltande kunskapsvägar och de 

konstnärligt kreativa processernas betydelse i vårt lärande.” (Persson & Riddersporre, 

2011:274). Estetiska lärprocesser innebär ett lärande som omfattas av en bredare kunskapssyn 

som fokuserar på hur vi gestaltar kunskap och vilka möjligheter vi har att ge estetiska uttryck 

för den. Estetik behöver inte handla om kunskaper i och om konst utan att det också kan vara 

ett verktyg för att utforma och uttrycka kunskaper inom andra områden än de konstnärliga, 

nämligen genom konst. Skillnaden på kunskaper om konst, kunskaper i konst och kunskaper 

genom konst menar Els-Mari (i Persson & Riddersporre, 2011) är att kunskaper om konst 

associeras med intellektualitet och bildning medan kunskaper i konst förknippas med praktiskt 

kunnande. Kunskaper genom konst å andra sidan menar hon handlar om ett förhållningssätt 

och ett kreativt utforskande som bejakar mångfald och främjar olika uttrycksmedel och 

uttrycksformer. De estetiska uttrycksformerna är därmed inte begränsade till de estetiska 

ämnena i sig.  

I boken Estetiska lärprocesser (2009) redogör Feiwel Kupferberg också för 

begreppet estetiska lärprocesser och menar att konsten är det område där det fria skapandet 

står i fokus och att kunskap därför kommer till uttryck i många former. De menar att poängen 

med användandet av begreppet estetiska lärprocesser i undervisningen är att 

lärandeperspektivet lyfts fram. Pedagogen bör vidhålla en pedagogisk kontext där det 

skapande lärandet får stå i centrum.  

Aulin-Gråhamn och Thavenius (2003) beskriver på likartat sätt att estetiska 

lärprocesser består av arbete med konst som sådan, men de beskriver också relationen mellan 

estetik och lärande och menar att begreppet estetiska lärprocesser därför måste tolkas olika 

från person till person. Eftersom begreppet då blir relativt brett menar de att estetiska 
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lärprocesser kan handla om många olika saker, bland annat de olika verksamheterna inom 

konsten så som bild, dans, musik och drama. Estetiska lärprocesser kan användas som en 

metod för att uppnå kunskap inom de olika skolämnena och inte bara som egna enskilda 

ämnen.  

I boken En start för tänket, en bit på väg (Ericsson & Lindgren, 2007) beskrivs 

det hur begreppet estetiska lärprocesser ska förknippas med estetikens ursprungliga betydelse 

-’det sinnliga’. Författarna menar att människan påverkas och tar in intryck genom sinnena, 

vilket i sin tur påverkar intellekt och känsloliv. Ett pedagogiskt arbete behöver därför ha 

utgångspunkt i direkta sinnesupplevelser och att eleverna ges möjlighet att bearbeta dessa 

genom exempelvis bild, musik, drama eller dans.  

Estetiska lärprocesser har definierats relativt likartat av författarna ovan, 

däremot nämner några av dem att det enbart har med konst att göra, vilket medför att deras 

förklaring av begreppet blir en aning svårtolkat, medan de andra går in mer på djupet och 

beskriver vad de menar med konst. Ericsson och Lindgren (2007) samt Aulin-Gråhamn och 

Thavenius (2003) är de som enligt oss definierat begreppet estetiskt lärande så nära vår egen 

uppfattning det bara går. Vi har slutligen valt att i föreliggande studie utgå från Aulin-

Gråhamn och Thavenius (2003) definition av begreppet. Främst för att de precis som vi ser 

estetiska lärprocesser som verktyg för att uppnå kunskap inom undervisningen i skolan men 

också för att de inkluderar olika estetiska uttrycksformer så som bild, musik, dans och drama.  

 

2.2 Tidigare forskning och studier om estetiska lärprocesser    

Här kommer vi att presentera en kortfattad forskningsöversikt kring estetiska lärprocesser. Vi 

har valt att dela upp begreppet estetiska lärprocesser i de fyra olika inriktningarna bild, musik, 

dans och drama. Detta har vi gjort för att vi anser att det blir lättare för oss att tydligt förklara 

vad vi menar men också för att de olika inriktningarna behandlas olika i läroplanen. Bild och 

musik finns exempelvis med som egna ämnen medan dans och drama bara nämns i syfte, 

centrala innehållet och skolans värdegrund och uppdrag. I Aulin-Gråhamn och Thavenius 

(2003) beskriver författarna att vi idag har lite kunskap om arbetet med estetik i skolan och att 

det är brist på tidigare dokumenterade erfarenheter och forskning  om estetiska 

uttrycksformer. När vi letade empirisk forskning till vår studie upptäckte vi att det finns 

relativt lite vetenskapligt arbete om estetisk i skolan. Men vi har hittat litteratur och ett antal 

avhandlingar om ämnet som vi anser är relevanta. 
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2.2.1 Studier om estetiska lärprocesser  

 

      Öhrman-Gullberg (2006) har i sin avhandling  Att sätta kunskap i rörelse- en analys av 

ämnesintegrerat arbete i bild och samhällskunskap undersökt hur elever använder sig av 

visuella representationsformer för att få en djupare förståelse över sitt lärande. För att 

genomföra studien, har hon valt att studera hur en elevgrupp på femtiotre elever i årskurs sex 

skapar videofilmer med hjälp av visuella representationsformer som tillexempel bild, musik 

och drama. Det är elevernas egna erfarenheter samt deras videofilmer som varit 

utgångspunkten för att analysera fram resultatet.  

  Resultatet visar att eleverna som deltog i studien upplever skapandet av 

videofilmer som ett roligt och lustfyllt arbetssätt Visuella representationsformer har en stor 

betydelse för att skapa djupare förståelse om lärandet. Genom att eleverna får samspela och 

påverka varandra i förhållande till olika kommunikationsformer som exempelvis musik och 

bild blir lärandet mer meningsskapande. Arbetssättet har även stor betydelse för elevernas 

identitet. Vid skapande av sin egen videofilm får de möjlighet att synliggöra vilka de är och 

vad som intresserar dem. De utvecklar även sin självkänsla tack vare att de får skapa med 

hjälp av fantasin och ta del av varandras tankar och idéer (Öhrman-Gullberg, 2006).  

  En framträdande del i studien är att arbetssättet utvecklar elevernas sätt att 

samspela och samtala med varandra. Förutom muntliga samtal använder de alltifrån bild, 

musik och drama som kommunikationsverktyg. Användandet av dessa uttryck skiljer sig från 

grupp till grupp. Några elever har valt att välja bort det muntliga samtalet och använda 

exempelvis bild eller musik som förstärkande verktyg till filmen. Det visar sig även att färg är 

ett betydande verktyg för att uttrycka miljöer och handlingar vid skapandet av filmerna.  

Eleverna uppskattar detta arbetssätt, de ser det som en möjlighet att kunna pröva sig fram och 

experimentera själva, istället för att lära sig fakta kunskap utifrån det traditionella synsättet.  

 Det är betydelsefullt att låta eleverna ta eget ansvar och låta lärarrollen vara mera passiv. 

Elever som i normala fall har svårt att koncentrera sig och ta ansvar för uppgifter, är de elever 

som visat sig mest pådrivande och ansvarsfulla under filminspelningen (Öhrman-Gullberg, 

2006). 

  I studien lade man även märke till hur pojkar och flickor lever i olika 

bildvärldar. Något som var framträdande med elevernas filmer var att innehållet utmärks av 

könsspecifika mönster. Pojkar och flickor formar innehållet i filmerna utefter deras 

uppfattningar om hur pojkar respektive flickor bör vara. Vid intervju med eleverna 
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framkommer det att de föredrar att arbeta pojkar för sig respektive flickor för sig. De förklarar 

att det har problem att komma överens när flickor och pojkar vill skriva om olika saker, då det 

blir svårt att sätta igång arbetet. Pojkarnas videofilmer omfattar framförallt humor och action, 

medan flickorna lägger mera fokus på att det ska vara fint och vackert. Man kan även se att 

flickor ofta skapar kvinnliga karaktärer medan pojkarna formar manliga karaktärer (Öhrman-

Gullberg, 2006).  

  I boken Barn skapar bilder i förskolan har Änggård (2006) studerat barns 

bildskapande i förskolan. Syftet med studien är att ur ett elevperspektiv undersöka barns 

agerande och meningsskapande i bildaktiviteter. För att genomföra studien har hon använt sig 

av observationer med filminspelning, personliga samtal med barn och lärare samt 

dokumenterat barnens bilder och omgivningen i förskolan.  

  Utifrån observationer på förskolorna har hon kommit fram till att barnen skapar 

bilder med hjälp av tekniker i form av teckningar, målningar, collage, konstruktioner och 

lerbilder. Den mest framträdande tekniken på förskolorna är teckningar, sådana bilder som 

skapas med penna, färgkritor och papper. Vid skapande av teckningarna är innehållet viktigast 

då barnen oftast konstruerar sådant som intresserar dem. Bildernas innehåll kan därför ge 

antydan om vad som är värdefullt för barnen. Majoriteten av teckningarna representerade 

någon form av aktivitet, människor, föremål eller skrift, men det mest dominerande motivet 

var människan. Målningar är de bilder som eleverna har skapat med hjälp av flytande färg. 

Flera av dem hade samma ändamål som teckningarna, några representerade något medan 

andra inte föreställde något specifikt. Målningarna är oftast mindre detaljerade, då flytande 

färg är svår att hantera. Ett mönster som framkommer vad gäller målningar är att de innehåller 

mycket färger och effekter. När barnen målar får man intrycket är att skapelsen är viktig, de 

täcker ofta hela pappret med färg och målar emellanåt en ram runt bilden. Collagen innehåller 

olika typer av material som limmats fast på bilder, exempel på material som används är 

flirtkulor, pärlor, korkar, stenar och glitter. Vid skapandet av collage experimenteras det ofta, 

men ibland händer det att barnen skapar olika typer av objekt (garn kan exempelvis föreställa 

hår). Konstruktioner är produkter som har skapats av olika typer av material som till exempel 

papper, pinnar och kartong. Dessa kan förankras till målningar och collage då skapandet 

utvecklas succesivt, man har ingen plan från start. Båda förskolorna arbetar med lera, det kan 

vara allt från att baka till att arbeta med trolldeg (Änggård, 2006). 

  Vid analys av resultatet har författaren även här kommit fram till att barnen som 

deltog i studien skapar bilder utifrån könsspecifika mönster. Pojkar och flickor ritar ofta olika 

motiv när de får skapa fritt. Flickorna ritade för det mesta prinsessor, hjärtan och tama djur 
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som till exempel katter och kaniner, medan pojkarna ofta ritade dinosaurier, drakar och vilda 

otämjda djur. Ett mönster som visar sig i pojkarnas bilder är att de innehåller någon typ av 

hjältetema. När barnen ritade människor skapade de ofta utefter sitt eget kön, särskilt pojkarna 

som sällan ritade kvinnliga motiv vid fritt skapande. 

  Det visar sig även att bilder står i dialog med varandra. Barnen utvecklar 

gemenskap när de väljer att skapa bilder i samspel och ta del av varandras idéer. Det utvecklas 

ofta trender inom barngrupperna då det blir populärt att rita specifika bilder under en särskild 

tidsperiod. Förutom att barnens bilder står i dialog med varandra, förknippas de även med 

populärkultur i vardagen. En del bilder kan exempelvis identifieras med berättelser, tv-

program, leksaker och serietidningar. En anledning till att barnen värderar populärkulturella 

världar är att de ofta tillhör deras vardag och då är lätt att relatera till (Änggård, 2006). 

  Bildskapande har även en stor betydelse för barnens lek då bildskapande och lek 

ofta är sammanflätade med varandra. De flesta bilder som barnen skapar är saker som de 

därefter använder i olika fantasilekar, ibland kan bildskapande aktiviteter även vara en 

påbörjan till att utföra en social fantasilek.  

  Miljön är en betydande del för att bildskapande ska ske i klassrummet. En annan 

förutsättning för att bildskapande ska ske i klassrummet är att det finns material så det räcker 

till alla, detta för att alla ska kunna delta utan att behöva turas om eller vänta på sin tur. 

Skillnaden mellan bild och fantasilekar är att alla barn kan vara delaktiga. De behöver inte 

diskutera med varandra om vilka som ska få vara med. Barnen är ofta insatta i sina egna 

bilder, vilket medför att relationerna mellan dem inte påverkas på samma sätt som i leken 

(Änggård, 2006). 

2.2.2 Forskning om estetiska lärprocesser   

Aulin-Gråhamn och Thavenius (2003) poängterar att estetiska uttrycksformer ofta 

förekommer i förskolan, men när man kommer högre upp i klasserna blir det allt mer ovanligt 

att estetiska ämnen integreras i undervisningen. Burman (2014) argumenterar att dagens lärare 

inom förskola och skola behöver utveckla sin kunskap inom estetiska lärprocesser. De måste 

lämna det traditionella synsättet att inte bara se estetik som ett eget ämne, utan utföra arbetet 

så att eleverna får tillfälle att arbeta mer ämnesövergripande. Exempelvis kan det ske genom 

att sammanföra bild och matematik eller svenska och drama för lättare få in estetiska 

lärprocesser i undervisningen. Öhrman-Gullberg (2006) har i sin avhandling Att sätta kunskap 

i rörelse- en analys av ämnesintegrerat arbete i bild och samhällskunskap undersökt hur 

elever använder sig av synliga representationsformer för att skapa förståelse för sitt lärande. 
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Hon menar att estetiska lärprocesser har uppmärksammats under en längre tid, men trots det 

integreras det inte i skolan och får därför en åsidosatt roll från de resterande kärnämnena. De 

högre årskurserna i grundskolan kännetecknas av en traditionell syn på undervisning där 

estetiska lärprocesser ses som ett komplement till den övriga undervisningen. Skolan ser det 

ofta som en praktisk verksamhet som fungerar som ett avbrott mot det abstrakta, teoretiska 

skolarbetet.  

                    För att göra lärande meningsskapande behöver det ske genom samspel mellan 

elever, och det skapas med hjälp av kommunikativa processer där man får möjlighet att 

reflektera och bearbeta lärandet. Ett sätt att skapa detta är att använda sig av estetiska 

kommunikationsformer. Då man får chans att experimentera och skapa efter sina egna 

erfarenheter (Öhrman-Gullberg 2006). 

                     Öhrman-Gullberg (2006) anser att kommunikationsteknologins framsteg ställer 

krav på skolans kunskaper kring estetiska representationsformer, samt skapar förutsättningar 

för utveckling om lärares kompetens. Detta leder till att det blir allt vanligare att belysa 

estetikens betydelse för inhämtning av kunskap. Estetik utgör idag en stor del av ungdomars 

vardag i form av till exempel TV, film och musik. 

                     Synlig kultur och estetik har kännetecknats som ¨The Visual Turn¨. Synlig och 

estetisk kultur fungerar inte bara som ett verktyg för att skapa förståelse om omvärlden, utan 

det fungerar också som en viktig del för elevernas utveckling av identitet och självkänsla, att 

de ges tillfällen för att våga skapa och förstå sig själva. Den amerikanska forskaren W.J.T. 

Mitchell myntade begreppet för att belysa de visuella uttryckens alltmer tydliga plats i 

kulturen (Öhrman-Gullberg, 2006). 

                    Öhrman-Gullberg (2006) lyfter begreppet Distribution, som handlar om hur ny 

teknik har förändrat villkoren för kommunikation och meningsskapande. Hon pekar på att 

kommunikation inte alltid behöver ske genom tal och skrift, utan det kan också ske genom 

estetiska lärprocesser som till exempel bilder, kroppsspråk och musik. Skolan har länge 

fokuserat på läsning och skrivning när det gäller kommunikation, medan andra 

kommunikationsformer som bild och musik inte tar lika stor plats. Men Öhman-Gullberg 

(2006) menar att lärandet blir mer meningsskapande genom att använda sig av flera olika 

kommunikationsformer i klassrummet. Ett exempel på en kommunikationsform som kan 

tillämpas i undervisningen är bildspråket, där eleverna får använda sin egen fantasi och skapa 

filmer och berättelser med hjälp av bilder. Det är viktigt att låta eleverna skapa själva och ta 

ansvar över sitt eget lärande då detta, enligt Öhrman-Gullberg (2006), ofta leder till ökad 

motivation.  
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2.2.3 Musik      

Enligt Pramling-Samuelsson m.fl. (2008) är musik det mest utforskande området inom de 

estetiska ämnena, särskilt när det rör sig om mindre barn och förskolan. Genom att integrera 

estetiska lärprocesser med traditionella ämnen fördjupas ofta elevernas förståelse i just dessa 

ämnen. Denna process fångas upp under det så kallade transferbegreppet, som handlar om att 

kunskap kan överföras från ett sammanhang till ett annat. Det man lärt sig inom ett ämne kan 

inverka på kunskapsutvecklingen i ett annat. Musiken gynnar inte bara elevernas musikaliska 

egenskaper, utan det främjar också exempelvis språkutveckling och elevernas sociala förmåga 

att samspela med andra barn. Barn inhämtar tidigt kunskap genom olika ramsor och sånger, 

vilket utgör grunden för deras språkutveckling (Pramling-Samuelsson m.fl. 2008). Ehrlin 

(2012) lyfter att olika typer av språklekar i form av rim och ramsor stärker barnens 

fonologiska medvetenhet. Elever som får möjlighet att uttrycka sig genom sånger, rim och 

ramsor i undervisningen, utvecklar ofta sin ordförståelse och språkliga förmåga snabbare än 

dem som inte får tillgång till det. Genom att eleverna utvecklar sin språkliga förmåga, gynnar 

det även deras läsutveckling. Pedagogerna har därför en viktig uppgift i att integrera musik i 

undervisningen (Ehrlin, 2012).  

2.2.4 Bild    

Bendroth Karlsson (1998) beskriver bild som ett estetiskt redskap för att skapa kunskap och 

förståelse. Det är viktigt att barn får tillgång till bild vid tidig ålder, då skapandet stärker 

personligheten och tilliten till deras egen förmåga (Bendroth Karlsson (1998). Änggård 

(2005) menar att bilder står i dialoger med varandra, och därför har det sociala samspelet 

mellan barnen en betydande roll vid bildskapande. Bilder skapas genom att barnen samarbetar 

och tar del av varandras teckningar. Genom att de tillsammans får leka och fantisera om 

bilden kan den få flera betydelser. Barn använder sig av bilder för att berätta om sig själva och 

sina egna upplevelser. Vygotskij (1995) lyfter bilden som den främsta formen av skapande 

som börjar vid tidig ålder men menar att detta ofta avtar med åren. Därför har pedagogen en 

viktig roll i att stimulera elevernas skapande i bild. 

2.2.5 Drama    

I alla de estetiska lärprocesser vi valt att fördjupa oss i är användandet av kroppen och 

kroppsspråket en gemensam nämnare, så även inom drama. Ett slags skådespel som ofta 

förkommer på förskolor och skolor är leken. När barn leker upprättas ofta ett metasamtal 

kring leken i sig, d.v.s. ett samtal kring hur leken ska fortlöpa sker parallellt med att leken 
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utövas. Detta samspel elever sinsemellan är en viktig del i lärandet (Pramling-Samuelsson 

m.fl. 2008). Då drama inte är ett ämne i sig kan det enligt Einarsson (2013) vara svårt att påstå 

att dramaundervisningen ska vara en del av den dagliga verksamheten. Öfverström (2006)  

beskriver att drama handlar om att använda sig själv och träna på att utrycka sina egna 

känslor. Han lyfter betydelsen att tillämpa drama i undervisningen för att skapa trygghet och 

låta eleverna växa i sitt lärande. Genom att eleverna får möjlighet att hitta på egna 

dramatiseringar och se sig själva i den verkliga situationen skapar de mer förståelse för 

lärandet. Drama utvecklar även elevernas självkänsla genom att de tränar på att utrycka sig 

och stå för sina egna åsikter. 

2.2.6 Dans   

Pramling-Samuelsson m.fl (2008) menar att mycket av den litteratur som berör dans och barn 

enbart ser på dansen som något hälsofrämjande eller som en form av gymnastik. Dansen som 

estetisk uttrycksform är emellertid inte bara att betrakta som hälsofrämjande eftersom rörelser 

också kan handla om att utveckla barns förståelse för rörelsers tempo, riktning eller 

koordination till andras rörelser. Dansen kan tolkas på många olika sätt, till exempel som en 

uttrycksform, konstform, estetisk lärprocess eller som ett språk. Gunvor Digerfeldt (1990) har 

skrivit en avhandling som handlar om danslek där hon undersökt danslekens effekt på barns 

utveckling av bland annat motorik, kroppslig gestaltningsförmåga och kroppsmedvetande. 

Hon konstaterade att undervisning i dans har en god inverkan på barns utveckling i samtliga 

av dessa avseenden. 

 

2.3 Att förstå teoretiska utgångspunkter med hjälp av 
Vygotskij   

Inledningsvis gjorde vi en definition på begreppet estetiska lärprocesser som i mångt och  

mycket är ett teoretiskt begrepp. Vi kommer här diskutera Vygotskijs syn på begreppet.  

                       En stor del av estetiken handlar om kunna skapa genom att använda sin fantasi 

och kreativitet, därför har vi valt att ha Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv som 

utgångspunkt i föreliggande studie. Vi ser det som relevant eftersom att han lyfter kreativitet 

och fantasi som en viktig del för att tillägna sig kunskap. Vygotskij anser att det är tack vare 

dessa egenskaper människan har skapat sig kunskaper för att få förståelse om hur världen 

fungerar. ”Det är just människans kreativa aktivitet som gör henne till en framtidsinriktad 

varelse, som skapar sin framtid och samtidigt förändrar sin nutid” (Vygotskij, 1995:13).  
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Enligt Vygotskij uppstår kreativitet när vi skapar något nytt genom mänskliga 

aktiviteter. Människans kreativa förmåga benämner Vygotskij som fantasi, och fantasin är en 

grundläggande process för att det ska uppstå kreativa aktiviteter som möjliggör skapande. Han 

beskriver att alla människor, även det lilla barnet, tillägnar sig kunskaper med hjälp av sin 

fantasi. Kreativitet och fantasi är något som finns hos barnet och växer fram genom deras 

erfarenhet. Redan vid tidig ålder kan vi uppmärksamma hur barn skapar kreativa processer 

genom främst lek. Leken har betydelse för att barn ska tillägna sig kunskaper, och estetiska 

lärprocesser utgör där en stor del då barnen får möjlighet att göra sin fantasi till verklighet 

(Vygotskij, 1995). Hansson Stenhammar (2015) lyfter även att kreativitet och fantasi är 

viktiga egenskaper för motivationen. Fantasi och kreativitet gör att vi skapar oss lust till 

lärande vilket därmed ökar motivationen. Motivationen i sin tur, är utgångspunkten till att 

människan ska kunna ta in kunskap. För att lärande ska ske krävs det att eleverna deltar och är 

motiverade till att lära sig.   

                 Samtidigt som människan med hjälp av sin fantasi skapar ny kunskap, uppfinner 

hon redskap för att kunna förstå världen. Ett centralt begrepp inom det sociokulturella 

perspektivet är mediering. Det handlar om hur människan använder sig av kulturella redskap 

för att utveckla kunskaper om omvärlden (Säljö 2010).  Det är den process när människan 

använder sig av intellektuella och fysiska redskap för att underlätta lärande och utveckling 

(Hansson Stenhanmmar, 2010). Enligt Vygotskij (1995) är kulturella redskap de redskap som 

förekommer i den konkreta praktiken som finns omkring oss. Vygotskij lyfter främst språket 

som ett betydande kulturellt redskap för att tillägna sig kunskap. Det är genom detta 

intellektuella redskap som människan samspelar med omvärlden. Människan lär sig genom 

socialt samspel med andra för att utveckla sitt tänkande och handlande i olika situationer 

(Vygotskij, 1995). Frånsett språket behöver eleverna möjlighet till fysiska kulturella redskap, 

Hansson Stenhanmmar, (2010) menar på att det måste finnas tillgång till fysiska redskap för 

att främja lärande och utveckling. Vygotskij (1995) lyfter estetiska lärprocesser som exempel 

på fysiska redskap där eleverna får skapa med hjälp av sin egen fantasi och kreativitet.  

                     Vygotskij (1995) lägger stor vikt i att människor lär sig genom att använda sin 

fantasi och kreativitet. Han benämner att fantasin utgör grunden till att kreativitet ska uppstå.  

Enligt oss är detta det mest betydande kännetecknet som leder till lärande. Fantasi och 

kreativitet går ihop med varandra, för att få kreativa idéer behövs det även fantasi. Fantasin är 

ett viktigt redskap hos människan, utan den skulle vi inte kunna skapa oss egna drömmar. Och 

utan drömmar skulle vi inte ha något att sträva efter och då uppstår det inte heller någon 

kreativitet. Människan utvecklas och lär sig genom att våga vara kreativa och överskrida sina 
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gränser, genom att utmana och prova på nya saker. Utan fantasin och kreativiteten skulle 

världen stå still då människan inte skulle skapa sig kunskaper om omvärlden. Pedagoger har 

en viktig roll att utforma ett lustfylld undervisning för att skapa motivation hos eleverna. 

Genom att tillämpa estetiska lärprocesser i undervisningen får eleverna möjlighet till eget 

skapande, vilket hjälper dem att göra sin egen fantasi till verklighet.  

                      Vygotskij (1995) lyfter även betydelsen av kulturella redskap för att vi ska 

förstå hur världen fungerar. Språket utgör en betydande del för samspelet och utbytet av 

erfarenheter mellan människor och precis som Vygotskij menar är fysiska kulturella redskap 

viktiga hjälpmedel för att uppnå lärande. Genom att använda olika uttrycksformer vid 

inhämtning av kunskap blir lärandet mer varierat. Vi tror att man kan skapa mer motivation 

hos elever genom att integrera estetiska uttrycksformer i undervisningen, till exempel genom 

att tillämpa musik i engelskundervisningen eller bild i matematikundervisningen.  

 

3 Metod  

I följande avsnitt presenteras undersökningens design och genomförandet av insamlandet av 

empiri.  

3.1 Datainsamling 

Vi har i föreliggande studie valt att ha kvalitativ forskningsmetod som utgångspunkt och 

kommer att genomföra kvalitativa semistrukturerade intervjuer för att undersöka studiens 

syfte och forskningsfrågor. Bryman (2011) beskriver att kvalitativa intervjuer ger en generell 

bild av informanternas uppfattningar och synsätt, vilket är huvudsyftet i denna studie och 

även den främsta anledningen till vårt val av datainsamlingsmetod. Bryman (2011) skriver 

också att en semistrukturerad intervjuprocess är flexibel och ofta utgår från förvalda specifika 

teman. Processen är flexibel i och med att informanterna kan svara fritt på frågorna och 

intervjuaren har möjlighet att ställa följdfrågor. Därför anser vi att semistrukturerade 

intervjuer lämpar sig bäst till vårt val av studie. Vi har även valt att genomföra intervjuerna i 

grupper om cirka 3-4 elever för att lättare få igång ett samtal och få ut så mycket som möjligt 

från varje intervjutillfälle. 

 



 14 

3.2 Urval 

Främst har vi i undersökningen valt att använda oss av ett målinriktat urval. Bryman (2011) 

beskriver att ett målinriktat urval innebär att relevanta personer väljs utifrån studiens syfte, 

d.v.s. att det finns en koppling mellan urval och forskningsfrågor. Informanterna, det vill säga 

eleverna, som vi valt ut är relevanta för studiens syfte i och med att de är de enda som kan 

svara på våra forskningsfrågor. I viss mån är detta målinriktade urval ett bekvämlighetsurval. 

Ett sådant baseras på informanter som vid själva genomförandet av en studie finns 

tillgängliga. Det går dock inte att dra några generella slutsatser på resultatet utifrån denna 

urvalsprincip, då urvalet inte är representativt (Bryman, 2011). Eftersom vi emellertid inte är 

ute efter att kunna dra generella slutsatser utifrån vårt resultat menar vi att ett 

bekvämlighetsurval är lämpligt att använda i föreliggande studie. I och med att detta är en 

relativt liten studie har vi valt att genomföra intervjuerna med elever vi varit med under vår 

praktik och därmed redan har god kontakt med, med förhoppningen att få goda chanser till ett 

bra samtal vilket skulle underlätta det vidare arbetet. 

3.3 Genomförande av intervjuer 

Klasslärarna till en årskurs två och en årskurs tre kontaktades via mejl och fick information 

angående studiens syfte och forskningsfrågor. Klasslärarna, i sin tur, kontaktade elevernas 

vårdnadshavare som fick godkänna eller neka elevernas medverkan. Dag och tid för 

intervjuerna planerades sedan in och klasslärarna delade upp de elever som fått 

vårdnadshavarens godkännande i små grupper om 3-4 elever. Vid intervjutillfället 

välkomnade vi eleverna och talade om varför vi behövde deras hjälp. Vi var även tydliga med 

att de när som helst fick avsluta sin medverkan om de ville och att de inte var tvungna till att 

svara på någonting. Intervjuerna var tänkta att vara som en diskussion där alla skulle få 

chansen att svara eller tillägga något, detta lyckades och samtalen flöt mestadels på bra. Några 

potentiella risker med gruppintervjuer kan annars vara att de medverkande avbryter varandra 

eller att det skapas informella ledare som tar över samtalet (Bryman, 2011). Alla intervjuer 

spelades in och tog ungefär 20 minuter att genomföra. Vi valde att göra semistrukturerade 

intervjuer med frågor som rörde fyra olika teman, dessa var bild, musik, dans och drama. 

Inspelningarna transkriberades sedan för att förenkla efterarbetet och analysen. 
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3.4 Databearbetning och analysmetod   

Då vi genomförde intervjuerna i grupper om 3-4 elever valde vi att spela in samtalen för att 

minimera risken att missa något (Bryman, 2011). Båda undertecknade närvarade också vid 

intervjutillfällena för att säkerställa att ingen fråga missades men också för att vi båda skulle 

ha koll inför analysarbetet. Efter intervjuerna transkriberades materialet. Vi försökte att skriva 

så ordagrant som möjligt men valde att inte ta med utfyllnadsord så som ee, hmm, så och 

liknande. De citat vi valt att ha med i texten är skrivna utefter vad informanterna sade och är 

inte ändrade till korrekt skriftspråk. När vi lyssnat igenom alla intervjuer och transkriberat 

dessa läste vi igenom intervjufrågorna och markerade de olika svaren i samma färg som den 

aktuella frågan, detta för att få en tydligare struktur och för att lättare kunna se vilket svar som 

kunde kopplas till vilken fråga. Efter detta gick vi tillsammans igenom de svar vi fått för att 

sedan kunna redovisa resultatet. Det hände att informanterna under intervjutillfällena svävade 

iväg. Dessa delar har vi valt att plocka bort då de inte varit relevanta för vårt arbete. Främst 

har det handlat om då informanterna sagt något som inte knyter an till de frågor vi ställt. 

Nackdelen med att transkribera har varit att det tagit förhållandevis mycket tid. Detta anser vi 

dock att vi har fått igen genom att det blev enklare att se likheter och skillnader mellan svaren. 

3.5 Validitet och reliabilitet 

Om man vill uppnå hög trovärdighet med ett arbete bör det ha god validitet och reliabilitet. 

Validiteten har att göra med huruvida det som avses undersökas faktiskt undersöks medan 

reliabiliteten redovisar tillförlitligheten i undersökningen. En hög reliabilitet behöver inte 

innebära en hög validitet (Bryman, 2011). För att uppnå en hög reliabilitet valde vi att 

genomföra alla intervjuer på precis samma sätt. Även intervjufrågorna vi valde att använda 

oss av var noga formulerade för att undvika missförstånd samt för att innefatta de område vi 

ämnade att undersöka. Då vi valde att spela in intervjuerna undvek vi att något svar gick 

förlorat. Vi anser att vi fick svar på alla frågor vi ställde och bedömer att alla uppfattade 

frågorna korrekt och utifrån vårt syfte. Det område vi hade för avsikt att undersöka betraktar 

vi som besvarat då informanternas, det vill säga elevernas, förhållningssätt till och 

erfarenheter av tillämpningen av estetik i undervisningen framgick under de intervjuer vi 

genomförde. Utifrån detta vill vi hävda att föreliggande studie innehar både god validitet samt 

reliabilitet. Reliabiliteten kan dock diskuteras då resultatet inte kan generaliseras.     
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3.6 Etiskt ställningstagande 

Som forskare har man ett etiskt ansvar för de informanter man intervjuar, Vetenskapsrådet 

(2011) och också Bryman (2011) beskriver fyra grundläggande forskningsetiska krav. Det 

första av dessa krav kallas informationskravet och handlar om att man som forskare har 

skyldighet att informera de deltagande gällande forskningens syfte samt allt som kan ha 

verkan på deras deltagande. Samtyckeskravet är det andra kravet vilket går ut på att 

deltagandet är frivilligt och på deltagarnas villkor. När som helst ska en deltagare kunna 

avbryta sin medverkan. Det tredje kravet, konfidentialtitetskravet, handlar om rätten till 

anonymitet och att uppgifterna angående de deltagande hanteras på rätt sätt. Nyttjandekravet 

är det sista av de fyra och gäller det material som inhämtats, materialet får endast användas i 

forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2011 & Bryman, 2011). Samtliga ovan nämnda krav har vi 

tagit i beaktning och lagt stor vikt vid under föreliggande studies gång. Vi har varit tydliga 

med att samtliga deltagare när som helst fått avbryta sin medverkan samt att de är och förblir 

anonyma. Vi frågade innan intervjuerna påbörjades om det var okej att vi spelade in samtalen. 

Vi påpekade också noggrant att materialet vi samlat in kommer att hanteras korrekt.  

 

4 Resultat 

I följande avsnitt redovisas resultatet av de gruppintervjuer vi genomfört i fem grupper på två 

skolor i en större stad i Mälardalen, vi kommer fortsatt kalla dessa skolor för X och Y. Tre av 

grupperna är från en tredjeklass från skola X och de andra två är från en andraklass från skola 

Y. Syftet med intervjuerna har varit att ta reda på elevernas förhållningssätt till och 

erfarenheter av tillämpningen av estetik i undervisningen. 

4.1 Musik 

Vi började med att fråga eleverna när de brukar använda sig av musik i skolan. Grupp ett på 

skola X berättade att de brukar ha musiklektion en gång i veckan för att träna till musikalen. 

Antalet musiklektioner varierar dock beroende på hur trygga eleverna känner sig inför 

uppträdandet. Grupp två på skola X berättade att de brukar ha musik varje fredag och 

därutöver anordnas det en musikal varje år under vilken eleverna får uppträda mycket inom 

musik. Mängden musik lektioner varierar beroende på om de behöver träna extra till 

musikalen, således har de musikundervisning oftare än en gång i veckan vissa perioder. För 
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att utveckla svaret frågade vi eleverna om de brukar få möjlighet att använda sig av musik i 

undervisningen. De berättade att musik förekommer mestadels under musiklektionerna och 

det sällan integreras i undervisningen. Det är sällsynt att läraren till exempel använder sig av 

musik under engelsklektionerna. Eleverna berättar att de brukar sjunga vissa låtar till 

musikalen på engelska. Nedanstående citat berättas av en elev. 

Ibland sjunger vi på engelska, det är kul att kunna variera mellan svenska och engelska, 

men ibland är det svårt för man måste liksom sjunga alla ord rätt  

(Intervju, 2016-04-28). 

Det här citatet ger uttryck för att eleverna har en positiv inställning till att sjunga på engelska, 

däremot kan det upplevas som svårt att minnas ord och ljuda dem på rätt sätt. Men de 

förklarar att de tror att det är ett bra sätt att öva upp sin engelska, man lär sig engelska 

samtidigt som man lär sig att sjunga bättre. Grupp tre berättade att de brukar ha musik när de 

ska träna till musikalen. Under musikalen brukar de även få spela in en skiva med alla låtar de 

sjunger, vilket de tycker är kul att ha kvar i framtiden. De upplever att de inte brukar ha 

speciellt mycket musik i undervisningen, men eleverna skulle kunna tänka sig att ha mera 

musik då de tror att det kan vara ett bra sätt att lära sig saker. När vi var på skola Y berättade 

grupp ett att eleverna har musik en gång i veckan på torsdagar, vilket de upplever som lagom. 

För att utveckla frågan frågade vi eleverna om det brukar förekomma musik i undervisningen. 

Eleverna upplever att det är sällsynt att musik integreras i undervisningen. Men ibland får de 

sjunga alfabetssånger på engelska och de har även lärt sig några kroppsdelar genom att sjunga 

head, shoulders, knees and toes. Grupp två berättade att de samlas en gång i veckan för att 

sjunga tillsammans med parallellklassen. De brukar ofta sjunga om de olika årstiderna och får 

även träna på låtar om de ska göra uppträdanden på avslutningar. Eleverna berättar att det 

sällan förekommer musik i undervisningen, utan de sjunger mestadels på musiklektioner och 

på fritids om de behöver träna till olika framträdanden.  

Därefter bad vi eleverna svara på frågan om vad de tycker är bra med att ha 

musik. På skola X berättade en elev i grupp ett att musik är ett av favoritämnena. De var 

överens om att det är kul att lära sig nya låtar. Eleverna i gruppen ser det även som en bra 

erfarenhet, för att man utvecklar sitt sätt att våga sjunga och prata inför andra, speciellt om 

någon ska sjunga solo. De tycker även att det är kul att sjunga på engelska, då man lär sig 

mycket nya ord och hur de ska uttalas. Grupp två kom fram till relativt likartat svar som grupp 

ett. De var överens om att det är kul att lära sig nya låtar. Även de såg det som en bra 

erfarenhet för att man blir modigare att prata inför andra, speciellt om man ska sjunga solo. På 
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skola Y berättade eleverna i grupp ett att det som är bra med musik är att det blir lättare att 

komma ihåg om man får sjunga om saker.  Följande citat berättades av en elev. 

Det är lättare att komma ihåg om man får sjunga om sakerna, man kan tillexempel 

sjunga om gånger tabellerna i matematiken (Intervju 2016-04-28). 

Detta citat ger utryck för att eleverna upplever att det är lättare att lära sig och komma ihåg 

genom att tillämpa musik i undervisningen. Alla elever i gruppen var överens om att det är 

lättare och roligare att sjunga om något än att till exempel jobba i arbetsboken. Grupp två 

hade ett liknande svar som grupp ett. Eleverna var överens om att musik är ett roligt ämne och 

de trodde även att det var lättare att lära sig saker genom att sjunga om det. 

                     När vi bad eleverna berätta vad de tycker är mindre bra med musik hade några 

av grupperna svårt att komma på något. Grupp ett på skola X upplever ibland att låtarna de 

sjunger är för gamla, de önskar också att sjunga på engelska och att det skulle vara roligare att 

sjunga fler aktuella låtar från radion eller melodifestivalen. När det är musikal får eleverna 

inte alltid möjligheten att själva bestämma vad de ska sjunga, utan det är vanligtvis läraren 

som bestämmer vem som ska sjunga vad och vilken röst som passar bäst till låten. Ett 

önskemål från eleverna är att, i större utsträckning, få vara med och ge förslag om 

fördelningen av roller i musikalen. Grupp två tyckte att det var lite svårt att hitta nackdelar, 

men en av gruppmedlemmarna förklarade att de ibland känner krav att de måste sjunga rätt 

för att de inte ska låta konstigt, speciellt om man ska sjunga solo. Grupp tre var överens om 

att det absolut inte finns någonting negativt med musik, och kom inte på något som var 

mindre bra med ämnet.  

                      Slutligen frågade vi eleverna om de vill ha mer musik i undervisningen. På 

skola X berättade eleverna i grupp ett det är lagom med musik, de menar att det är räcker med 

musiklektionerna där de övar till musikalen. Alla elever i grupp två var överens om att det är 

kul med musik och skulle därför kunna tänka sig att ha mer musik i skolan än vad de har idag. 

Eleverna i grupp tre hade lite olika åsikter, några tycker att det är ett roligt ämne och skulle 

kunna tänka sig att ha mer, medan andra ansåg att det var lagom. Nedanstående citat berättade 

en elev i grupp tre. 

Musik är inte det viktigaste ämnet, man måste ju också tänka på att man lär sig när man 

blir större (Intervju, 2016-04-28) 

Några av eleverna menade att det finns många andra viktiga ämnen som man måste hinna 

med utöver musiken. På skola Y var grupp ett överens om att det är lagom musikundervisning 
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i skolan. Grupp två däremot önskade att ha lite mera musik i undervisningen än vad de har 

idag, för att de tror att det är ett bra sätt att lära sig saker.   

 

4.2 Bild 

Vi började med att fråga eleverna vad de anser att bild är och vad begreppet innefattar, 

spontant svarade de flesta rita eller måla. Några elever menade dock att bild också innebär att 

skapa och pyssla. Vi förklarade för eleverna vad vi betraktar som bild och förklarade att vi ser 

bilden som ett verktyg för att få kreera saker utifrån fantasin genom bland annat målning, 

skulptering och pyssel. När eleverna fått klarhet i vad vi anser att bild är frågade vi hur ofta 

eleverna har bild under skoltid. Samtliga grupper svarade att de inte har bildlektioner och att 

det inte heller är så ofta de använder sig utav bilden som verktyg. Något dock samtliga 

förutom grupp två på skola Y nämner är att de ibland får rita bilder till texter de skriver i 

svenskämnet. Grupp 1 på skola Y sa även att de ibland får rita vad de tror att läraren läser när 

hon läser en bok på engelska. Utöver detta förekommer bilden, enligt grupp två på skola X 

samt grupp två på skola Y, mestadels då de är klara med allt som ska göras innan lektionen är 

slut, de får då rita fritt i sina ritböcker. Vi bad eleverna beskriva vad de anser är bra med bild 

och samtliga svarade att det tycker att det är väldigt roligt och att det är kul att få använda sin 

egen fantasi. Saker de tyckte var mindre bra med bild var, enligt grupp ett på skola X, om 

läraren bestämt vad de ska rita. Eleverna menade att det sätter högre press på dem att prestera 

då alla ritar samma och man kan jämföra slutresultatet. Samma grupp sa även att en annan 

mindre bra sak med bilden kan vara att man inte kommer på vad man ska göra när man väl får 

chansen att skapa fritt. Det kan ibland ta lång tid att komma på något. Vidare frågar vi 

eleverna om de vill ha mer bild i undervisningen. Alla utom två elever varav en på var skola, 

säger att de vill ha mer bild i skolan. Eleverna i grupp tre på skola X vill gärna arbeta mer 

med lera och tror att undervisningen skulle bli roligare om de fick skapa mer. De tror också 

att roligare undervisning skulle leda till att de lär sig mer. En elev i grupp ett från skola X 

svarar att det är lagom med bild i undervisningen och tillägger  

Alltså, det är ju inte det viktigaste ämnet om man säger så. (Intervju, 2016-04-25). 
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4.3 Drama 

Vi började med att fråga eleverna när de har drama i skolan. Grupp ett på skola X förklarade 

att de inte har speciellt mycket drama. Ibland förekommer det drama när de tränar till 

musikalen. Då de får spela ut rörelser till dansuppträdanden. Eleverna berättar även att de 

ibland brukar ha drama under roliga timmen. Grupp två förklarade att de inte har några 

speciella lektioner där det förekommer drama. Men det förekommer ibland drama när de 

tränar till musikaler beroende på vilka huvudroller de får, då vissa roller kan ha mera teater än 

andra. En elev i grupp tre berättade att de samma dag hade haft dramatisering på engelska 

lektionen där de fick göra en sketch på engelska. Eleverna i gruppen var överens om att det är 

ett roligt och givande arbetssätt, då de lär sig mycket nya och annorlunda ord som de inte hört 

tidigare. Annars upplever eleverna att de inte har speciellt mycket teater i skolan. Men det 

förekommer ibland när de tränar till musikalen beroende på vad man har för roller. Grupp ett 

på skola Y förklarar att de nästan aldrig har drama i skolan. Men de berättar att de ibland får 

åka iväg till biblioteket och se på teater, men det händer inte speciellt ofta. Grupp två däremot, 

förklarade att de ibland brukar ha teater på engelsklektionen, då de får dramatisera texter i 

böckerna.  

                  Därefter bad vi eleverna beskriva vad som är bra med drama. Grupp ett på skola X 

berättade att de skulle vilja ha mera drama i undervisningen. Alla var överens om att det är ett 

roligt arbetssätt och det skulle vara mycket lättare att komma ihåg om de fick dramatisera in 

kunskapen. Nedanstående citat berättade en elev. 

Om man till exempel sitter och läser i en bok så kommer man ihåg det den dagen, sen 

så glömmer man bort det (Intervju, 2016-04-25).  

Detta citat ger uttryck för att drama skulle vara ett bra sätt att lära sig istället för att jobba i 

arbetsböcker. Eleverna förklarade att det är lättare att komma ihåg genom att dramatisera in 

kunskapen, istället för att läsa till sig kunskapen. Grupp två förklarade att det skulle vara ett 

bra sätt att lära sig istället för att jobba i arbetsboken. Om de till exempel gör en dramatisering 

av stenåldern är det lättare att förstå hur människor levde och hur det såg ut på deras tid. Även 

grupp tre förklarade att de tror att drama skulle vara ett bra arbetssätt att använda i 

undervisningen. De berättade att allt skulle bli mycket roligare och det är lättare att komma 

ihåg saker om man får dramatisera fram lärandet. Grupp ett på skola Y hade lite svårt att svara 

på frågan. Vi frågade dem om de tror att det är möjligt att använda sig av teater i 

undervisningen istället för att arbeta i en arbetsbok. Alla elever i gruppen var överens om att 

det skulle vara ett roligt arbetssätt. De förklarade att det skulle vara ett bra sätt att lära sig då 
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de kan gå tillbaka till teatern för att komma ihåg hur den utspelades. Även grupp två hade 

svårt att svara på frågan om vad som är bra med teater. Men de berättade att det är ett roligt 

ämne och de förklarade även att det är väldigt bra träning om man är blyg och tycker att det är 

jobbigt att prata inför andra människor.  

                      När vi bad eleverna berätta vad de tycker är mindre bra med drama, hade flera 

av grupperna svårt att svara på frågan. Grupp ett och tre på skola X har positiv inställning till 

drama och kom inte på något negativt med ämnet. Grupp två berättade att de ibland känner 

press på att komma ihåg alla repliker, beroende på hur stor roll de har. På skola Y förklarade 

en grupp att drama kan var jobbigt om man är blyg och inte tycker om att prata inför andra 

människor. Eleverna i grupp två förklarade att de uppskattar drama och ser inget som är 

negativt med ämnet. 

            Vi avslutade med att fråga eleverna om de vill ha mera drama i skolan. Båda 

grupperna på skola Y upplever att de har lite teater och tycker att det ska användas mera i 

undervisningen. Även på skola X var grupperna överens om att de har lite teater i skolan. När 

vi intervjuade grupp tre på skola X avslutade vi med att fråga dem varför de tror att lärare inte 

använder sig av mera drama än vad de gör idag. Anledningen till att lärare inte använder sig 

av teater tror de kan bero på tidsbrist. De förklarade att de tar längre tid att dramatisera en 

teater än att jobba i en arbetsbok.  

 

4.4 Dans        

När vi frågade eleverna hur ofta de har dans i skolan fick vi väldigt varierade svar. Skola Y 

har inte mycket dans alls medan skola X har desto mer. Eleverna på skola Y beskrev att de 

hade dansstopp på gymnastiken, men också att de ibland gör något som heter Just Dance 

vilket går ut på att härma rörelser på en film på smartboarden. Eleverna på skola X berättar att 

de har dans en gång i veckan. Det kan dock bli mer i vissa perioder som exempelvis i slutet av 

terminen då musikalen de övar inför närmar sig. Det bästa med att ha dans tycker samtliga 

grupper är att det är kul och att det är skönt att få röra på sig. Grupp ett på skola Y tycker att 

det är extra bra om man till exempel fastnat på ett tal i matematikboken som tillexempel 3*7. 

Det blir oftast lättare att koncentrera sig om man fått röra lite på sig. Eleverna i grupp tre från 

skola X upplever även att de blir gladare av att dansa vilket gör att det blir roligare att jobba 

efteråt. Grupp två från skola Y nämner också att det är bra med dans för att det inte finns 

några rätt eller fel och man får göra som man vill. Detta nämns i samband med leken 

dansstopp. Vi frågar sedan eleverna om de kan beskriva något som är mindre bra med dans. 
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Alla förutom grupp ett på skola X säger att det inte finns något som inte är bra. Grupp ett 

menar att vissa danser är tråkiga och lite omoderna. De anser också att det märks tydligt vilka 

som är bättre och vilka som är sämre. En elev från grupp ett på skola X säger också att 

Ibland kanske man känner att man är lite sämre än alla andra för att vissa får vara med och dansa 

i flera danser, det kan vara lite tråkigt (Intervju, 2016-04-25). 

Något de också beskriver som något mindre bra är att könsrollerna är väldigt tydliga. Detta 

tycker de är tråkigt. De förklarar att alla flickor kanske inte vill ha kjol och bara dansa med 

pojkar och alla pojkar kanske inte vill ha kavaj och bara dansa med flickor. När vi frågar 

eleverna om de skulle vilja ha mer dans i skolan svarar alla förutom grupp ett och tre på skola 

X att de vill ha mer. Det är alltså endast några få som upplever att det är tillräckligt som det 

är. 

 

5 Resultatanalys och diskussion 

I detta sista avsnitt presenterar vi inledningsvis metoddiskussionen följt av vår 

resultatdiskussion i relation till tidigare forskning om estetisk verksamhet i undervisningen. 

Vi kommer därefter att diskutera resultatet med stöd i Vygotskijs syn på mediering, kulturella 

redskap, kreativitet och fantasi..  

5.1 Metoddiskussion        

För att samla in empiri har vi valt att genomföra en kvalitativ studie med semistrukturerade 

intervjuer. Vi valde att använda oss av intervjuer för att kunna få en övergripande och mer 

detaljerad bild av informanternas tankar och åsikter. Vi fick även möjligheten att bygga vidare 

med följdfrågor vilket resulterade till fler reflektioner kring frågorna, och på så sätt fick vi 

möjlighet att utveckla svaren ännu mer. Vi har valt att ta del av elevernas erfarenheter för att 

vi tyckte att de var mest lämpade för vår studie. Vi upplever att inspelningen och 

transkriberingen vid intervjuerna har varit till betydande hjälp för att sammanställa materialet, 

eftersom vi fått möjlighet att ta del av detaljer som vi möjligen hade missat ifall vi inte 

genomfört inspelningen. Vid genomförandet av intervjuerna var vi närvarande båda två, vilket 

vi ser som en fördel. Det har varit givande att kunna hjälpa varandra med följdfrågor för att få 

ut så mycket som möjligt av intervjuerna. För att gå in mer djupgående i undersökningen hade 
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det varit intressant att även kombinera intervjuerna med observationer för att se hur arbetet 

med estetiska lärprocesser tillämpas i den praktiska verksamheten.  

5.2 Elevernas erfarenheter av estetiskverksamhet i 
undervisningen        

En stor del av den forskning vi tagit del av tyder på att estetiska lärprocesser får en sekundär 

roll i skolans undervisning eftersom denna del av verksamheten ofta ses som ett komplement 

till den resterande undervisningen. Öhman-Gullberg (2006) sammanfattar detta på ett tydligt 

sätt:  

Trots att frågor om de traditionellt estetiska ämnena under en längre tid 

uppmärksammats i såväl styrdokument som i ett antal utredningar är den dominerande 

bilden att dessa ämnen har en marginaliserad plats i skolan och knappast tillhör dess 

kärnverksamhet. (Öhman- Gullberg, 2006, s.12).  

Även Aulin-Gråhamn och Thavenius (2003) lyfter estetikens åsidosatta roll i skolan. Skolan 

har  idag har en traditionell modest syn på estetik då det används på sidan av undervisningen 

och inte som en meningsskapande process. Författarna menar att estetiska lärprocesser oftast 

används vid fritt skapande, men det tillämpas sällan för att fördjupa kunskaperna kring 

lärande. Burman (2014) pekar på lärares behov av att utöka sin kompetens inom estetiska 

lärprocesser. För att klara oss i dagens samhälle behöver vi ha kunskap om olika språk som 

bildspråk och kroppsspråk. Barn konverserar idag via olika digitala medier som omfattar olika 

estetiska uttryck. Därför behöver lärare avlägsna sig från det traditionella synsättet att inte 

bara betrakta estetiska lärprocesser som ett eget ämne, utan de behöver tillämpas övergripande 

i ämnesundervisningen. 

         I vårt resultat framkommer det att eleverna till viss del får ta del av estetisk 

ämnesundervisning. Eleverna upplever emellertid sällan att de estiska lärprocesser integreras i 

undervisningen i ämnesövergripande avseenden. Flertalet av eleverna upplever att det bedrivs 

för lite estetisk verksamhet i undervisningen, och de önskar att få arbeta mer 

ämnesöverskridande. De menar på att det vore roligare och mer givande att variera 

undervisningen med estetiska lärprocesser inom ramen för ordinarie undervisning, istället för 

att arbeta traditionellt i exempelvis läro- och arbetsböcker. Öhman-Gullberg (2006) anser att 

lärandet blir meningsskapande när olika kommunikationsformer som exempel bildskapande, 

kroppsspråk och musicerande får ta plats i klassrummet. Eleverna anser, som visas i resultatet, 

att det är lättare att komma ihåg och ta in kunskap genom att använda sin fantasi och skapa 
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själva. Detta talar för att estetiska lärprocesser i undervisningen har betydelse för elevers 

lärande.  

Sammanfattningsvis indikerar vårt resultat samma problematik som tidigare 

forskning diskuterar. Både elevernas erfarenheter och forskning visar på att estetiska 

lärprocesser i större utsträckning kan integreras i undervisningen Öhman-Gullberg (2006).  

 

5.3 Elevernas erfarenheter av kreativitet och fantasi       

Vygotskij betonar fantasi och kreativitet som en betydande del i att tillägna sig kunskap om 

världen. Dessa två egenskaper har en betydande roll i estetisk verksamhet, eftersom skapande 

förutsätter fantasi och kreativitet (Vygotskij, 1995). Under intervjuerna uppmärksammar vi att 

majoriteten av eleverna upplever att det är väldigt kul att använda sin egen fantasi och skapa 

själva, att de blir mer motiverade av kreativt arbete.  

Vygotskij lägger vikt vid betydelsen att låta elever vara kreativa och skapa under 

skolåren. Barns fantasi är enligt honom en av de viktigaste egenskaperna för att de i framtiden 

ska kunna orientera sig i omvärlden. Pedagogernas viktigaste uppgift är att stimulera 

elevernas fantasi för att förbereda dem inför framtiden (Vygotskij, 1995). Utifrån de 

intervjuer vi genomförde tolkar vi det som att eleverna är del i estetiska lärprocesser, men de 

upplever att det ofta tillämpas som separata ämnen på sidan om skolarbetet. Flera elever 

berättar också att de skulle vilja använda sig  mer av estetiska lärprocesser i undervisningen 

än vad de gör idag. Vår uppfattning är att eleverna till viss del får skapa genom att använda 

sin egen fantasi och kreativitet, men att pedagogerna i större utsträckning skulle kunna lyssna 

till elevernas önskemål och tillämpa estetiska lärprocesser i undervisningen än vad de gör 

idag. 

5.4 Elevernas erfarenheter av mediering och kulturella 
redskap        

Mediering är ett centralt begrepp i det sociokulturella perspektivet som handlar om hur 

människan nyttjar kulturella redskap för att förstå sin omvärld. Vygotskij (1995) beskriver att 

estetiska lärprocesser kan vara några exempel på kulturella redskap som ger oss möjlighet att 

skapa med hjälp av vår egen fantasi och kreativitet. Öhman-Gullberg (2006) beskriver att 

kommunikation inte alltid behöver ske genom tal och skrift, utan också kan ske genom 

estetiska lärprocesser som i exempelvis bildskapande, kroppsspråk och musicerande. De olika 
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uttrycksformerna inom estetiska lärprocesser kan ses som kulturella redskap då det är något vi 

kan använda oss av för att skapa en djupare förståelse i lärandet. 

                   Ett mönster vi ser i elevernas svar vid intervjuerna är att majoriteten av dem 

upplever att estetiska lärprocesser är att betraktas som utfyllnad i undervisningen. Om 

eleverna blir färdiga med en uppgift innan lektionens slut får de exempelvis rita för att 

fördriva den sista tiden. Estetiska lärprocesser skulle istället kunna användas till att lära ut det 

aktuella ämnet. Är syftet med lektionen att eleverna ska lära sig om stenåldern inom SO-

undervisningen kan de exempelvis få dramatisera något om det eller skapa en stenåldersvärld 

med lera, stenar och kvistar. Vid genomförandet av intervjuerna visade det sig att flertalet 

elever i viss omfattning använder sig av estetiska lärprocessernas uttrycksformer som 

kulturella redskap, framförallt är det musik och bild som används. De upplever dock att det 

sällan används ämnesöverskridande, utan används ofta när de har specifika lektioner i 

exempelvis musik. Detta kan betyda att lärarna på skolorna i mindre utsträckning integrerar 

kulturella redskap i undervisningen, men också att barnen upplever det svårt att tolka 

undervisningen som estetiskt orienterad, även om lärarnas intention är att göra estetiska 

lärprocesser till en del av undervisningen. Säljö (2010) pekar på de kulturella redskapens 

betydelse som resurser för att vi ska lära oss och utveckla kunskaper. Redskapen är en 

betydande del för att lärandet ska kunna bidra till ett djupare meningsskapande. Vi har 

uppfattat att estetiska lärprocesser i form av kulturella redskap inte vävs in i 

kärnverksamheten. Estetiska lärprocesser integreras undantagsvis i undervisningen, men det 

brukar oftast användas som ett komplement på sidan om. 

5.5 Slutdiskussion      

Syftet med denna studie har varit att fördjupa kunskaperna om elevernas erfarenheter av 

estetiska lärprocesser i undervisningen.  

        Samtliga elever som deltog i intervjuerna har positiva erfarenheter av estetiska 

lärprocesser. Estetiskt arbete förklaras som ett roligt, motiverande arbetssätt och det upplevs 

som kul att kunna skapa utifrån sin egen fantasi. Eleverna berättar även att undervisningen 

blir mer lustfylld. Det blir lättare att minnas och förstå. Det estetiska ämnet som förekommer i 

störst utsträckning på skolorna är musik. Flertalet av dem anser att det är lagom med musik i 

skolan, medan några elever kan tänka sig att ha mera musikundervisning. De estetiska 

lärprocesser som förekommer i mindre utsträckning är bild, dans och drama. Något vi 

uppmärksammat under intervjuerna, var att flertalet av grupperna svarade att de sällan har 

bildlektioner i skolan. Bilden brukar lärarna vanligtvis tillämpa när eleverna är klara med en 
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uppgift innan lektionen är slut. Då får eleverna använda resterande tid till att rita i sina 

ritböcker. Detta resultat hade vi inte väntat oss då vi var övertygade om att ämnet bild skulle 

ta större plats i undervisningen i och med att det är ett av ämnena i läroplanen. 

Eleverna tydliggör att estetiska uttrycksformer sällan förekommer i 

undervisningen, men de önskar att arbeta mer ämnesövergripande. Samtliga elever tycks ha 

samma uppfattning om att det förekommer för lite estetisk verksamhet i undervisningen. 

Intervjuresultatet visar tyvärr att det traditionella synsättet har en dominerande roll i 

undervisningen i förhållande till de estetiska lärprocesserna. Risken finns därför att estetiska 

lärprocesser får en åsidosatt roll i verksamheten. Följderna av detta kan bli att eleverna inte 

får möjlighet att utveckla sin fantasi och kreativitet. Både Aulin-Gråhamn och Thavenius 

(2003) och Vygotskij (1995) lägger stor vikt vid fantasi och kreativitet. Vi anser precis som 

dem att fantasi och kreativitet är viktigt träna och underhålla. I dagens samhälle finns det 

många olika typer av arbeten, vissa är mer praktiskt lagda och andra är mer teoretiskt lagda. I 

och med att ett av skolans uppdrag är att förbereda elever att verka och leva i samhället tror vi 

att det är nyttigt och lärorikt att låta eleverna inhämta kunskap genom en varierad 

undervisning.  

Med detta i åtanke, kan vi konstatera att estetiska lärprocesser bör få ta större 

plats i skolan och på så sätt få ett värde i sig. Estetiska lärprocesser tillämpas idag inte i den 

utsträckning som det skulle kunna. När vi genomförde våra intervjuer med eleverna nämnde 

de att en av orsakerna till detta kan bero på tidsbrist. Det tar längre tid att till exempel planera 

och genomföra en dramatisering, än att låta eleverna jobba i arbetsboken. Att veta vad det 

beror på är dock svårt men vi anser att det var en intressant reflektion och en möjlig 

anledning.  

  Aulin-Gråhamn och Thavenius (2003) hävdar att lärare inte använder sig av 

estetiska lärprocesser i den mån de borde göra. De hävdar också att skolan idag har för lite 

erfarenheter av estetiska lärprocesser och att ingen har tillräckligt med kunskap om hur skolan 

arbetar med det. För att utveckla skolornas kompetenser kring estetiska lärprocesser tror vi att 

det är viktigt att lärarutbildningar erbjuder kunskaper om hur det kan integreras i 

undervisningen. Om studenterna använder sina erfarenheter av estetiska lärprocesser på 

skolorna, kan de som blivande lärare bidra till skolutveckling.  

        I Lgr 11 lyfts att  
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eleverna i skolan ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika 

uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och 

skapande av bild, text och form ska vara en del av skolans verksamhet (Skolverket, 2011:10).  

Alla elever ska få möjlighet till att uttrycka sig med hjälp av de estetiska uttrycksformerna. 

Genom att vara kreativ och använda sin egen fantasi kan eleverna få en ökad förståelse för 

ämnet och innehållet de ska lära sig. Eleverna lär sig inte enbart genom att skriva och samtala. 

Estetiska lärprocesser kan ge dem större möjligheter till förståelse av innehållet och därmed 

bidra till lärande och kan stödja många elever att lyckas med sitt skolarbete. Alla elever lär sig 

på olika sätt. Därför är det viktigt att skapa en varierad undervisning för att nå fram till alla. 

6 Slutsats 

Syftet med denna studie har varit att fördjupa kunskaperna om vad elever har för erfarenheter 

av estetiska lärprocesser i undervisningen. Vårt resultat visar att alla elever som deltog i 

studien har många positiva erfarenheter av estetiska lärprocesser, de upplever det som ett 

lustfyllt och motiverande arbetssätt. De berättar även att estetiska lärprocesser inte används i 

undervisningen i den utsträckning de önskar, utan de ses mer som praktiska aktiviteter på 

sidan om. Eleverna förklarar att de önskar att arbeta mer ämnesövergripande än vad de gör 

idag, då de tror att det skulle vara ett givande arbetssätt och underlätta för att ta in kunskap. 

Utifrån vårt resultat anser vi att estetiska lärprocesser bör tillämpas i undervisningen i större 

utsträckning än vad de gör idag och kanske på ett mer medvetet sätt. 
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Bilaga  

Intervjufrågor  

 

När använder ni er av bild i skolan?  

Beskriv vad det ni tycker är bra med att ha bild? 

Beskriv vad det ni tycker är mindre bra med att ha bild? 

Vill ni ha mer bild i skolan? 

 

När använder ni er av dans i skolan?  

Beskriv vad det ni tycker är bra med att ha dans? 

Beskriv vad det ni tycker är mindre bra med att ha dans? 

Vill ni ha mer dans i skolan? 

 

När använder ni er av musik i skolan?  

Beskriv vad det ni tycker är bra med att ha musik? 

Beskriv vad det ni tycker är mindre bra med att ha musik? 

Vill ni ha mer musik i skolan? 

 

När använder ni er av drama i skolan?  

Beskriv vad det ni tycker är bra med att ha drama? 

Beskriv vad det ni tycker är mindre bra med att ha drama? 

Vill ni ha mer drama i skolan? 

 

 


